
„HoReCa arch2019”

14 maja (wtorek) 2019 r.
Hilton Garden Inn Rzeszów
AL. Wacława Kopisto 1, Rzeszów

Szkolenie bezpłatne.
Zgłoszenie udziału on-line: http://eduarch.pl/HoReCaArch-2019-Rzeszow
Więcej informacji: Agnieszka Berens + 48 512 530 511, rejestracja@eduarch.pl
Tematyka:
Cykl HoReCa/arch 2019 poświęcony jest tematyce projektowania nowoczesnych obiektów HoReCa dla
wymagających klientów. Poruszamy zagadnienia związane z wymaganiami sanitarno-epidemiologicznymi,
zielonym budownictwem i certyfikacją, dobrym wzornictwem oraz najnowszymi technologiami. Omówione
zostaną etapy procesu projektowego jak i pułapki czyhające na inwestorów i architektów. Każdy z
uczestników będzie mógł dowiedzieć się jak współpracować przy inwestycjach HoReCa, jakie są wymagania,
oczekiwania i realia. W programie zawsze znajduje się krótki wykład o obiekcie, w którym się odbywa się
szkolenia a także zwiedzanie hotelu, w szczególności miejsc ogólnie niedostępnych.

Cel:
Poniesienie wiedzy i świadomości w środowisku na temat specyfiki projektowania obiektów HoReCa (z ang.
Hotel, Restaurant, Cafe), współpracy z inwestorem, specyficznych uwarunkowań sanitarno-
epidemiologicznych, rozwiązań nowoczesnej technologii.

Program:

11.45 - 12.00 - Rejestracja gości.
12.00 - 12.30 - Trendy i technologie w projektowaniu nowoczesnych pokryć podłogowych dla obiektów
hotelowych - Katarzyna Baranowska, Marketing & PR Manager, Polflor.
12.30 – 13.00 - Wyposażenie obiektów HoReCa - Małgorzata Konikiewicz, New Business Development
Manager, Kinnarps Polska.
13.00 - 13.30 - Inteligentne i energooszczędne sterowanie klimatem w budynkach hotelowych - Artur Pezda,
Consulting Sales Manager, Daikin Airconditioning Poland.
13.30 – 13.45 - Przerwa kawowa.
13.45 – 14.10 - Nowości po Targach w Sztokholmie - Małgorzata Konikiewicz, New Business Development
Manager, Kinnarps Polska.
14.10 – 14.50 - Rejestracja i zatwierdzanie zakładów żywnościowo - żywieniowych - Jerzy Stelmach,
Kierownik Oddziału Higieny Żywienia i Żywności WSSE w Rzeszowie.
14.50 – 15.00 - Hotel Hilton Garden Inn Rzeszów - od projektu do eksploatacji, czyli jak na co dzień
funkcjonuje obiekt HoReCa - Anna Lipiec, Dyrektor ds. sprzedaży i marketingu.
ok. 15.00 Dla chętnych zwiedzanie Hilton Garden Inn Rzeszów w towarzyskie przedstawiciela hotelu

http://eduarch.pl/HoReCaArch-2019-Rzeszow

